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Приложение I  

Списък на съществуващите мерки 

№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Провеждане на мониторинг с цел оценка на 

запасите (По предложение на МЗХ - да 

отпадне, тъй като преповтаря друга мярка от 

същото приложение, а именно: „Провеждане 

на научни изследвания за оценка на запасите 

от стопански ценни видове риба в Черно море, 

в изпълнение на Националната програма за 

събиране, управление и използване на данни в 

сектор "Рибарство" (НПСУИДСР). 

Поставената екологична цел 4.3.1. 

„Поддържане или увеличаване на изобилието и 

разпределението на местообитанията на 

посочените видове съгласно посочените в 

РДМС доминиращи дънни местообитания и на 

съответните местообитания, посочени в 

Директивата за местообитанията (Директива 

92/43/ЕЕС) и асоциираните с тях национални 

биотопи" следва да бъде променена, тъй като 

не кореспондира с мярката) 

KTM 37 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 за 

обща политика в областта на 

рибарството 

"Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури към 

Министерство на земеделието и 

храните 

http://iara.government.bg 

file: Prilojenia_EO_2014_BSBD)" 

1 2 Превантивни мерки срещу нашествието на 

неместни видове в морските води  

(По предложение на МЗХ - Регламент № 

708/2007 се прилага за въвеждането на 

чуждоземни видове и преместването на 

неприсъстващи в района видове за 

използването им в аквакултури. Въвеждането 

на неместни видове в България, в това число и 

с цел отглеждането им като аквакултури, 

KTM 34 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 708/2007 относно 

използването в аквакултурите на 

чуждоземни и неприсъстващи в 

района видове  

(съгласно МЗХ - да отпадне 

Регламент (ЕО) № 708 на Съвета 

от 11 юни 2007 година относно 

използването в аквакултурите на 

чуждоземни и неприсъстващи в 

Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури към 

Министерство на земеделието и 

храните 

(да отпадне Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) към МЗХ 

като отговорна институция за 

прилагане на мярката) 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

подлежи на разрешителен режим от страна на 

Министерство на околната среда и водите 

(МОСВ) - Наредба № 4 от 8 юли 2003 г. за 

условията и реда за издаване на разрешителни 

за въвеждане на неместни или повторно 

въвеждане на местни животински и растителни 

видове в природата. 

Поставената екологична цел към мярката: 

„Поддържане на ниска биомаса на инвазивните 

видове Mnemiopsis leidyi съгласно праговите 

стойности в Българския доклад по чл. 10, 

намаляване цъфтежа на тези видове" не 

съответства на сферата на прилагане на 

Регламент № 708/2007 

района видове  като 

законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката. 

Мярката е изцяло в 

компетенциите на МОСВ 

 

(МОСВ - да се запише МОСВ  

и МЗХ) 

(БДЧР – Предложението касае 

мярка от съществуващия ПУРБ 

2010-2015 г, която не подлежи на 

преразглеждане  и редакция 

В новия ПУРБ мярката не 

присъства) 

1 3 Оценка на промените в екосистемите, 

социални и икономически последици, 

произтичащи от инвазията на неместни видове 

в засегнатите водни тела 

KTM 34 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 708/2007относно 

използването в аквакултурите на 

чуждоземни и неприсъстващи в 

района видове (съгласно МЗХ - да 

отпадне Регламент (ЕО) № 708 на 

Съвета от 11 юни 2007 година 

относно използването в 

аквакултурите на чуждоземни и 

неприсъстващи в района видове 

Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури към 

Министерство на земеделието и 

храните 

(МЗХ - да отпадне ИАРА към 

МЗХ като отговорна институция 

за прилагане на мярката 

(МОСВ - да се запише МОСВ и 

МЗХ) 

1 4 Подобряване и внасяне на необходимите 

пояснения в законодателството, свързано с 

кейовете за риболов с лодка 

KTM 39 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 за 

обща политика в областта на 

рибарството 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията,(www.marad.bg),Ми

нистерство на околната среда и 

водите (MОСВ) 

(http://www.moew.government.bg),

Министерство на отбраната 

http://www.md.government.bg/, 

Министерство на регионалното 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

развитие и благоустройството 

http://www.mrrb.government.bg/ 

2 5 Контрол на несъответствията с условията, 

посочени в Разрешителните за ползване на 

водни обекти 

KTM 31 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

 Министерство на околната среда 

и водите (MОСВ) и Басейнова 

дирекция Черноморски район 

(БДЧР) 

3 6 Контрол на бракониерството, включително: 

- Улов, продажба и транспорт на забранени и 

защитени видове риби и приулов 

- Използване на риболовни съоръжения, 

отговарящи на нормативните изисквания 

- Спазване на определени квоти за риболов 

KTM 35 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 за 

обща политика в областта на 

рибарството 

"Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури към 

Министерство на земеделието и 

храните 

http://iara.government.bg" 

4 7 Определяне на квоти и определяне на общ 

допустим улов (total allowable catch TAC) на 

ценни видове риби  

(По предложение на МЗХ - да отпадне. 

Възможностите за риболов, по смисъла на 

Регламент № 1380/2013, се определят 

ежегодно с регламент на Съвета към 

Европейската комисия, а не от ИАРА. 

Компетенциите на ИАРА са свързани с 

определяне на критериите за разпределение на 

квотите за улов и осъществяване на контрол.) 

KTM 35 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 за 

обща политика в областта на 

рибарството 

"Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури към 

Министерство на земеделието и 

храните 

http://iara.government.bg" 

5 8 Забрана за: 

- Улов по време на размножителния период на 

рибите и другите хидробионти 

- Улов и експлоатация на застрашени риби и 

други хидробионти предвид специфични за 

видовете и популациите характеристики 

- Временни забрани за търговски и любителски 

риболов с цел опазване на популациите 

(По предложение на МЗХ - припокрива се по 

KTM 35 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 11 декември 2013 за 

обща политика в областта на 

рибарството 

"Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури към 

Министерство на земеделието и 

храните 

http://iara.government.bg" 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

смисъл с Мярка 34/37) 

МОСВ – да се прецизира мярката 

6 9 Изграждане на канализационни мрежи на 

агломерации с над 2 000 ЕЖ, между 2000 и 10 

000 ЕЖ и над 100 000 ЕЖ 

Коментар на експертите по ЕО: 
дублира се с Мярка 48/51 (Изграждане, 

реконструкция или модернизация на 

канализационна мрежа), поради което едната 

мярка може да отпадне 

Коментар на експертите по ЕО: да отпадне 

тази мярка 

KTM 33 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 76/160/EEC от 8 

декември 1975за качеството на 

водите за къпане, Рамкова 

Директива за водите 2000/60/EC 

(РДВ ), Директива за градските 

отпадъчни води 91/27/EEC 

Общини 

7 10 Изграждане на нови, реконструкция и 

модернизация на съществуващи ПСОВ на 

агломерации, промишлени обекти и помпени 

станции свързани с ПСОВ в т.ч. изграждане на 

дълбоководно заустване 

(МЗ – дублира се с мерки 9/12 и 47/50) 

KTM 31; 

KTM 33 

SW (WFD)* 

MW (MSFD)* 

Директива 76/160/EEC от 8 

декември 1975 за качеството на 

водите за къпане, Рамкова 

Директива за водите 2000/60/EC 

(РДВ ), Директива за градските 

отпадъчни води 91/27/EEC 

Общини 

8 11 Изграждане на колектори за битови отпадъчни 

води, целящо преустановяване изхвърлянето 

им в области, свързани с настоящо и бъдещо 

водоизползване 

KTM 31; 

KTM 33 

SW (WFD)* 

MW (MSFD)* 

Директива 76/160/EEC от 8 

декември 1975 за качеството на 

водите за къпане, Рамкова 

Директива за водите 2000/60/EC 

(РДВ ), Директива за градските 

отпадъчни води 91/27/EEC 

Общини 

9 12 Изграждане на дълбоководно заустване за 

изхвърляне на пречистени води от ПСОВ 

(МЗ – дублира се с мерки 7/10 и 47/50) 

 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 76/160/EEC от 8 

декември 1975 за качеството на 

водите за къпане, Рамкова 

Директива за водите 2000/60/EC 

(РДВ ), Директива за градските 

отпадъчни води 91/27/EEC 

Общини 

10 13 Укрепване на бреговете на Черно море за  SW (WFD)* Директива 2001/42/EC относно Общини 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

защита от свлачищни процеси оценката на последиците на някои 

планове и програми върху 

околната среда 

Директива 85/337/EEC относно 

оценка на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху 

околната среда 

11 14 Изхвърляне на драгажни материали в 

определените зони в Черно море – (По 

предложение на МТИТС да се преформулира, 

за да не се дублира с мярка 16/19) 

(Коментар на експертите по ЕО: Тази мярка 

да остане с предложената малка поправка, а 

мярка 16/19 да отпадне) 

 

KTM 38 

КТМ 31 

 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2001/42/EC относно 

оценката на последиците на някои 

планове и програми върху 

околната среда 

Директива 85/337/EEC относно 

оценка на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху 

околната среда 

Конвенция за предотвратяване на 

замърсяването на морската среда 

от преднамерено изхвърляне на 

отпадъци и други материали 

Държавно предприятие 

пристанищна инфраструктура, 

http://www.bgports.bg/, "Бургаски 

Корабостроителници" AД, 

http://www.bourgasshipyards.com/, 

"Кораборемонтен завод Бургас" 

АД, http://koraboremonten-zavod-

i-port-burgas-ad.company.bg/ 

РИОСВ-БУРГАС; РИОСВ 

ВАРНА; 

Изпълнители на дейностите по 

драгиране, избрани чрез търгове 

по ЗОП 

12 15 Пречиствателни станции за питейна вода KTM 39 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Water Framework Directive 

(Directive 2000/60/EC) 

Басейнова дирекция 

Черноморски район (БДЧР) към 

Министерство на околната среда 

и водите 

13 16 Осигуряване на оборудване за отстраняване на 

замърсяването в пристанищните акватории на 

местно ниво (скимъри и т.н.) 

KTM 31; 

KTM 32 

SW (WFD)*MW 

(MSFD*) 

Директива 2004/35/CE за 

екологичната отговорност по 

отношение на предотвратяването 

и отстраняването на екологични 

щети 

Директива 2008/105/EC за 

определяне на стандарти за 

качество на околната среда в 

Мярката е изпълнена 

"Леспорт" АД, 

http://lesport.bg/Военноморски 

сили на България 

http://www.navy.mod.bg/, 

Държавно предприятие 

Пристанищна инфраструктура, 

http://www.bgports.bg/ 

http://www.navy.mod.bg/
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

областта на политиката за водите  

14 17 Контрол върху дейностите по трансфер и 

транспортиране на отпадъчни нефтопродукти 

(По предложение на МТИТС да се 

преформулира на: Контрол върху дейностите 

по управление и предаване на отпадъчни 

нефтопродукти от експлоатацията на 

кораби)(Съгласно МТИТСдублира мярка № 

23/26 и едната трябва да отпадне) 

Коментар на експертите по ЕО:да се приеме 

предложението на МТИТС, като се направи: 

1.преформулиране на мярката (Контрол върху 

дейностите по управление и предаване на 

отпадъчни нефтопродукти от 

експлоатацията на кораби) 

2. да отпадне 23/26, поради дублиране с тази. 

 

KTM 31; 

KTM 32 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2000/59/EC относно 

пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от 

експлоатацията на корабите и на 

остатъци от товари Директива 

2008/105/EC за стандартите за 

качество на околната среда 

Конвенцията MARPOL 73/78 и 

нейния Анекс I, както и Наредба 

№ 15 

"Министерство на транспорта, 

информационните технологии 

съобщенията 

(www.marad.bg), Изпълнителна 

агенция Морска администрация " 

15 18 Контрол на замърсяването от кораби, 

превозващи нефт и / или нефтени води,вредни 

течни вещества в наливно състояние, 

опаковани вредни вещества  

(По предложение на МТИТС да се 

преформулира на: Контрол за предотвратяване 

замърсяването от кораби с нефт и вредни 

вещества, превозвани по море в наливно или 

опаковано състояние”). 

Коментарна експертите по ЕО: Да се приеме 

предложението на МТИТС за преформулиране 

на мярката: Контрол за предотвратяване 

замърсяването от кораби с нефт и вредни 

вещества, превозвани по море в наливно 

или опаковано състояние”. 

KTM 31; 

KTM 32 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

MARPOL 73/78, Директива 

2000/59/EC относно 

пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от 

експлоатацията на корабите и на 

остатъци от товари, Директива 

2009/123/EC за изменение на 

Директива 2005/35/EC относно 

замърсяване от кораби и налагане 

на санкции при нарушения, 

Директива 2008/105/EC за 

стандартите за качество на 

околната среда Анекси I, II и III на 

MARPOL 73/78 

"Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

(www.marad.bg), Изпълнителна 

агенция Морска администрация" 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

16 19 Изхвърляне на драгажни материали в 

определени зони в Черно море – (По 

предложение на МТИТС да се преформулира, 

за да не се дублира с мярка 11/14). 

Коментарна експертите по ЕО:Да отпадне 

тази мярка 16/19,поради дублиране с 

предходната. 

KTM 31; 

KTM 32 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

 "Басейнова дирекция 

Черноморски район (БДЧР) към 

Министерство на околната среда 

и водите (MОСВ) 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (www.marad.bg)" 

17 20 Определяне акваториите на пристанищата и 

мониторинг на качеството на водите 

 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2004/35/EС за 

екологичната отговорност по 

отношение на предотвратяването 

и отстраняването на екологични 

щети 

"Държавно предприятие 

Пристанищна инфраструктура 

http://www.bgports.bg/, 

Военноморски сили на България, 

http://www.navy.mod.bg/" 

18 21 Закриване и рекултивация на депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на 

нормативните изисквания 
Коментарна експертите по ЕО: Да се 

преформулира мярката на: Закриване и 

рекултивация на депа за битови отпадъци, 

които не отговарят на нормативните 

изисквания и да отпадне мярка 50/53 

Закриване на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на нормативните 

изисквания 

KTM 29 SW (WFD)* 

MW (MSFD)* 

Рамкова Директива за отпадъците, 

Директива 2008/98/EО на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 година 

относно отпадъците и за отмяна 

на определени директиви; 

Директива 2006/7/EC за 

управление качеството на водите 

за къпане, 

Общини 

 

19 22 Контрол върху дейностите по събиране и 

транспортиране на корабни и битови корабни 

отпадъци, включително отпадъчни води  

(По предложение на МТИТС да се 

преформулира на: Контрол върху дейностите 

по управление и предаване на корабни 

отпадъци (garbage) и отпадъчни води” 

Ако се запази обединената формулировка на 

мярка № 19/22, то тя трябва да бъде отнесена и 

KTM 29 

 

 

 

 

 

 

КТМ33 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Рамкова Директива за отпадъците, 

Директива 2008/98/EО на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 година 

относно отпадъците и за отмяна 

на определени директиви;, 

Директива 2000/59/EC за 

пристанищните приемни 

съоръжения, Директива 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (www.marad.bg)" 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

към КТМ 33, предвид необходимостта от 

ограничаване вноса на органични и други 

вещества, постъпващи в морето с корабните 

отпадъчни води) 

Коментарна експертите по ЕО: Да се приеме 

предложението на МТИТС за преформулиране 

на мярката:Контрол върху дейностите по 

управление и предаване на корабни 

отпадъци (garbage) и отпадъчни води 

Да отпадне мярка 19/22 или при запазване 

наобединената формулировка на мярка № 

19/22, то тя трябва да бъде отнесена и към 

КТМ 33, предвид необходимостта от 

ограничаване вноса на органични и други 

вещества, постъпващи в морето с корабните 

отпадъчни води) 

2009/123/EC за замърсяванията, 

причинени от кораби 

Анекси IV и V на MARPOL 73/78 

20 23 Прилагане на добри практики по отношение на 

обработката и изхвърлянето на отпадъци, 

включително отпадъци от корабите 

KTM 29 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Рамкова Директива за отпадъците, 

Директива 2008/98/EО на 

Европейския Парламент и на 

Съвета от 19 ноември 2008 година 

относно отпадъците и за отмяна 

на определени директиви;, 

Директива 2000/59/EC за 

пристанищните приемни 

съоръжения, Директива 

2009/123/EC за замърсяванията, 

причинени от кораби 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (www.marad.bg) 

(www.marad.bg), 

Изпълнителна агенция Морска 

администрация" 

21 24 Изготвяне на планове за управление, 

включващи и мониторинг за биологичното 

разнообразие : 

- за защитени зони(включващи в територията 

си част от Черно море), определени по 

KTM 37 MW (MSFD)* Директива 92/42/EEC за 

местообитанията, Директива 

2009/147/EC) за птиците , Рамкова 

Директива за водите 2000/60/EC 

МОСВ 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

Директива за опазване на дивите птици: ЗЗ 

“Галата”, ЗЗ “Комплекс Камчия”, ЗЗ 

“Калиакра”, ЗЗ “Камчийска планина”, ЗЗ 

“Батова”, ЗЗ “Белите скали”, ЗЗ “Шабленски 

езерен комплекс” и ЗЗ “Дуранкулашко езеро”; 

- Защитени зони (включващи в територията си 

част от Черно море), определени по Директива 

за опазване на природните местообитания на 

дивата флора и фауна: ЗЗ “Галата”, ЗЗ 

“Камчия”, ЗЗ “Плаж Шкорпиловци”, ЗЗ 

“Аладжа банк”, ЗЗ “Комплекс Калиакра”, ЗЗ 

“Езеро Шабла Езерец” и ЗЗ “Езеро 

Дуранкулак”. 

22 25 Морски отпадъци  

(МТИТС - инспекторите на Изпълнителна 

агенция „Морска администрация” контролират 

само част от процеса на управление на 

отпадъците – от генерирането им на борда на 

корабите до предаването им в пристанищни 

приемни съоръжения и/или освобождаването 

от някои от тях чрез изхвърляне в морето 

съгласно действащите правила на MARPOL 

73/78. По-нататъшните действия по 

управление на отпадъците (в т.ч. тяхното 

транспортиране, съхраняване, 

оползотворяване, унищожаване и/или 

депониране) са обект на контрол от страна на 

инспекторите от РИОСВ 

КТМ 29 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2000/59/EC относно 

пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от 

експлоатацията на корабите и на 

остатъци от товари 

Закон за управление на 

отпадъците 

Министерство на околната среда 

и водите (МОСВ); 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" 

Оператори с право на дейности 

по транспортиране, съхраняване 

и оползотворяване на 

отпадъците. 

23 26 Контрол за предотвратяване на замърсяването 

с нефт и нефтопродукти от кораби  

(Съгласно МТИТС дублира мярка № 14/17 и 

едната трябва да отпадне) 

KTM 31; 

KTM 32 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2000/59/EC относно 

пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от 

експлоатацията на корабите и на 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

Коментарна експертите по ЕО:Да се приеме 

забележката на МТИТС, че мярката дублира 

мярка № 14/17 и по тези причини трябва да 

отпадне 

остатъци от товари администрация" (ИАМА) 

24 27 Контрол за предотвратяване на замърсяването 

с опасни вещества (различни от нефт/ 

нефтопродукти) от кораби 

KTM 31; 

KTM 32 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2000/59/EC относно 

пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от 

експлоатацията на корабите и на 

остатъци от товари 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

25 28 Контрол за предотвратяване на замърсяването 

с отпадъчни води от кораби  

(МТИТС - заедно с мярка № 26/29 по КТМ 29 

дублира мярка № 19/22) 

Коментар на експертите по ЕО: Да се приеме 

становището на МТИТС, че заедно с мярка № 

26/29 по КТМ 29 дублира мярка № 19/22) и 

мярката трябва ДА ОТПАДНЕ. 

KTM 33 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2000/59/EC относно 

пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от 

експлоатацията на корабите и на 

остатъци от товари 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

26 29 Контрол за предотвратяване на замърсяването 

с (твърди) отпадъци от кораби ((МТИТС -

заедно с мярка № 25/28 по КТМ 29 дублира 

мярка № 19/22) 

Коментарна експертите по ЕО: Да се приеме 

становището на МТИТС, че заедно с мярка № 

25/28 по КТМ 29 дублира мярка № 19/22) и 

мярката трябва да отпадне. 

KTM 29 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2000/59/EC относно 

пристанищните приемни 

съоръжения за отпадъци от 

експлоатацията на корабите и на 

остатъци от товари 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

27 30 Контрол за предотвратяване замърсяването на 

въздуха от кораби (съдържание на сяра в 

корабните горива) 

KTM 31 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива на Съвета 1999/32/EC 

относно намаляване 

съдържанието на сяра в 

определени течни горива и за 

изменение на Директива 

93/12/EИО 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

28 31 Контрол за предотвратяване замърсяването на KTM 31; SW (WFD)*MW Регламент (EO) № 1005/2009 Министерство на транспорта, 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

въздуха от кораби (парникови газове и 

разрушаващи озоновия слой вещества) 

KTM 33 (MSFD)* информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

29 32 Контрол за предотвратяване на замърсяването 

с органокалаени съединения от корабни 

противообрастващи системи 

KTM 31 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент (EO) № 782/2003 и  

Регламент (EC) № 36/2008 

Международната конвенция за 

контрол на вредните 

противообрастващи системи на 

корабите, 2001 г. (AFS Convention 

2001) 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

30 33 Контрол за ограничаване постъпването и 

разпространението на патогенни и инвазивни 

чужди морски видове, пренасяни с корабните 

баластни води  

(по предложение на МТИТС да се използва 

изразът „неместни видове”, а не „патогенни и 

инвазивни чужди морски видове”). 

KTM 34 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент (EO) №1143/2014 Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

31 34 Сателитен мониторинг на нефтените 

замърсявания от кораби и офшорни 

инсталации (чрез европейската система 

CleanSeaNet) 

KTM 31; 

KTM 32 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Директива 2009/123/EC за 

изменение на Директива 

2005/35/ЕО относно замърсяване 

от кораби и налагане на санкции 

при нарушения 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС), 

Изпълнителна агенция "Морска 

администрация" (ИАМА) 

32 35 Контрол и мониторинг на крайбрежните води в 

зоните за къпане 

(МЗ – дублира се с мярка 56/59, която да 

отпадне) 

KTM 

29KTM 

39 

SW (WFD)* Директива 2006/7/ЕС за 

управление качеството на водите 

за къпане; Закон за водите; 

Наредба 5 за управление 

качеството на водите за къпане 

Министерство на 

здравеопазването (МЗ) и 

Регионални здравни инспекции 

Добрич, Варна и Бургас (РЗИ 

Добрич, РЗИ-Варна и РЗИ-

Бургас) 

33 36 Целогодишно забранени зони:  

- Риболовът с мрежени уреди в радиус от 300 

метра от устията на реките (чл. 5, ал.8, т.2 от 

KTM 

35КТМ 

37 

SW (WFD)* 

MW (MSFD)* 

 Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

Наредба 37/10.11.2008 г.);  

- Ежегодно със заповед на министъра на 

земеделието и храните се определят забранени 

зони за риболов;  

- Улов на попчета с мрежени уреди в 

акваториите на пристанищата и буните с 

отдалеченост 1 км от бреговата линия (с 

изключение на уловите от даляните). 

(МЗХ Предлагада се създаде мярка „Временни 

забрани за риболов: 

1. Целогодишно забранени зони; 

2. Забрана за риболов по време на 

размножителния период на рибите и другите 

водни организми 

3. Забрана за риболов на есетрови видове риби 

в българската акватория на река Дунав и Черно 

море", 

която да обедини и обединени в една обща 

тази мярка имярка 34/37) 

аквакултури (ИАРА) 

 

34 37 Забрана за улов на риби по време на 

размножителния период: 

- Калкан: Не се допуска улов, разтоварване, 

трансбордиране, предлагане в търговската 

мрежа и транспортиране на калкан в свежо 

състояние в периода между 15 април и 15 юни; 

- През периода на забраната за улов на калкан 

не се разрешава улова на морска котка и 

морска лисица; 

- Попчета с мрежени уреди: от 15 април до 15 

май. 

(По предложение на МЗХ - припокрива се по 

смисъл с Мярка  33/36, Предлага се да се 

KTM 35 

КТМ 37 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 относно 

общата политика в областта на 

рибарството, Директива 

92/42/EEC за местообитанията, 

Директива 2009/147/EC за 

птиците 

 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

създаде мярка 

„Временни забрани за риболов: 

1. Целогодишно забранени зони; 

2. Забрана за риболов по време на 

размножителния период на рибите и другите 

водни организми 

3. Забрана за риболов на есетрови видове риби 

в българската акватория на река Дунав и Черно 

море", 

която да обедини и обединени в една обща 

тази мярка и мярка 33/36) 

 

МОСВ – да се прцизира мярката 

35 38 Забранени уреди и средства (чл. 35 от ЗРА): 

- взривни материали, отровни и упойващи 

вещества; 

- електрически ток и технически устройства и 

съоръжения за улов с електрически ток и 

лъчения;  

- дънни тралиращи и драгиращи средства с 

изключение на бийм трал; 

- огнестрелно оръжие; 

- харпун. 

(По предложение на МЗХ - припокрива се по 

смисъл с Мярка 37/40, която отпада) 

МОСВ – да се прецизира мярката 

KTM 

35КТМ 

37 

 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 за обща 

политика в областта на 

рибарството;Директива 92/42/EEC 

за местообитанията,Директива за 

птиците 2009/147/EC 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 

 

36 39 Въвеждане на временни забрани за риболов 

(По предложение на МЗХ - да отпадне, тъй 

като повтаря обхвата на предложената мярка 

„Временни забрани за риболов: 

1. Целогодишно забранени зони; 

2. Забрана за риболов по време на 

KTM 37 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 относно 

общата политика в областта на 

рибарството, Директива 

92/42/EEC за 

местообитанията,Директива 

2009/147/EC за птиците 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

размножителния период на рибите и другите 

водни организми 

3. Забрана за риболов на есетрови видове риби 

в българската акватория на река Дунав и Черно 

море"). 

37 40 Забранени уреди и средства за осъществяване 

на стопански и любителски риболов  

(По предложение на МЗХ - припокрива се по 

смисъл с Мярка 35/38 и да отпадне) 

КТМ 

26KTM 

35КТМ 

37 

SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 относно 

общата политика в областта на 

рибарството,Директива 92/42/EEC 

за местообитанията,Директива 

2009/147/EC за птиците 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 

 

38 41 Определяне на минимално допустими размери 

на водните организми, под които е забранено 

извършването на риболова им 

КТМ 37 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013 за обща 

политика в областта на 

рибарството; 

Директива 92/42/EEC за 

местообитанията, 

Директива за птиците 

2009/147/EC 

МЗХ - да се добави и Закона за 

рибарството и аквакултурите (ако 

е допустимо да се посочва 

национално законодателство), 

Регламент N° 850/98 и Регламент 

(ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 

декември 2006 година относно 

мерките за управление на 

устойчивата експлоатация на 

рибните ресурси в Средиземно 

море (Регламент № 1967/2006) 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 

 

39 42 Повишаване селективността на риболовните 

уреди (минимален размер на окото на дънните 

хрилни мрежи, използвани за улов на калкан - 

400 мм) 

КТМ 

35КТМ 

37 

MW (MSFD)* Регламент 1380/2013 - Regulation 

(EU) № 1380/2013 за общата 

политика в областта на 

рибарството;Директива 92/42/EEC 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

 за местообитанията, Директива 

2009/147/EC за птиците 

МЗХ - да се добави и Регламент 

(ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 

март 1998 година относно 

опазването на рибните ресурси 

посредством технически мерки за 

защита на младите екземпляри 

морски организми (Регламент № 

850/98) 

40 43 Задължение за разтоварване на целия улов КТМ 35 MW (MSFD)* Регламент 1380/2013) за общата 

политика в областта на 

рибарството 

Директива за местообитанията 

92/42/EEC, Директива за птиците 

2009/147/EC) 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 

41 44 Провеждане на научни изследвания за оценка 

на запасите от стопански ценни видове риба в 

Черно море, в изпълнение на Националната 

програма за събиране, управление и 

използване на данни в сектор "Рибарство" 

КТМ 37 MW (MSFD)* Регламент 199/2008,Решение 

2010/93/ECРегламент 1380/2013 за 

общата политика в областта на 

рибарството;Директива 92/42/EEC 

за местообитанията,Директива 

2009/147/EC за птиците 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 

 

42 45 Мерки за адаптиране на риболовния капацитет 

на риболовните кораби към съществуващите 

възможности за риболов 

КТМ 37 MW (MSFD)* Регламент 1380/2013) относно 

общата политика в областта на 

рибарството;Директива за 

местообитанията 92/42/EEC, 

Директива за птиците 

2009/147/EC) 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 

 

43 46 Осъществяване на съвместни дейности по 

инспекции и контрол по спазване на правилата 

на Общата политика в областта на рибарството 

в Черно море с румънските власти 

КТМ 35 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

Регламент 1380/2013) за общата 

политика в областта на 

рибарството; Директива за 

местообитанията 92/42/EEC, 

Министерство на земеделието и 

храните (МЗХ), Изпълнителна 

агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

Директива за птиците 

2009/147/EC); Регламент 

1224/2009 за създаване на система 

за контрол на общността за 

гарантирането на спазването на 

правилата на общата политика в 

областта на рибарството 

 

44 47 Събиране на отпадъци (изгубени и изоставени 

рибарски мрежи или части от тях) в морската 

околна среда от рибарите  

(МЗХ- да се премести в таблица „Приложение 

2 Нови мерки по член 13 от РДМС") 

Коментарна експертите по ЕО: Тази мярка е 

съществуваща, не е необходимо да се мести в 

нови мерки 

KTM 29 MW (MSFD)* Регламент 1380/2013) и 

свързаното с него 

законодателство (Регламент 

1967/2006), всички технически 

мерки, свързани с риболовните 

усилия, Регламент 508/2014 на 

Европейския фонд за морско дело 

и рибарство и за отмяна на 

Регламенти 2328/2003, (EC), 

861/2006, (EC), 1198/2006 

и791/2007 и Регламент 1255/2011 

на Европейския парламент и 

Съвета 

Министерство на земеделието и 

храните 

45 48 Дейности, свързани с опазването на морската 

среда и по-специално на биологичното 

разнообразие и на морските защитени 

територии, като обектите по „Натура 2000“ 

(МЗХ- да се премести в таблица „Приложение 

2 Нови мерки по член 13 от РДМС") 

Коментарна експертите по ЕО: За морските 

защитени територии, като обектите по „Натура 

2000“ си има отделна мярка 14 в новите мерки 

КТМ 37 MW (MSFD)* Регламент 1380/2013) за общата 

политика в областта на 

рибарството;Директива за 

местообитанията 92/42/EEC, 

Директива за птиците 

2009/147/EC, Регламент 

1967/2006, всички технически 

мерки, свързани с риболовните 

усилия 

Министерство на земеделието и 

храните 

46 49 Изследвания за повишаване на знанията и 

определяне на устойчивите граници на 

човешките дейности, оказващи влияние върху 

KTM 39 SW (WFD)*MW 

(MSFD)* 

 Министерство на земеделието и 

храните 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

морската среда 

(МЗХ- да се премести в таблица „Приложение 

2 Нови мерки по член 13 от РДМС") 

47 50 Изграждане, реконструкция или модернизация 

на ГПСОВ, в т.ч. изграждане на дълбоководно 

заустване 

(МЗ – дублира се с мерки 7/10 и 9/12) 

 морски води Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни води от 

населени места; Директива 

2006/7/ЕС) на Европейския 

парламент и на Съвета за 

управление качеството на 

водите за къпане; Директива 

79/923/ЕЕС за водите за 

развъждане на черупкови 

организми 

Общини 

 

48 51 Изграждане, реконструкция или модернизация 

на канализационни мрежи 

Коментар на експертите по ЕО: 
Дублира се с Мярка 6/9, поради което едната 

мярка може да отпадне. Да отпадне Мярка 6/9, 

а тази да остане 

 

 SW (WFD)* 

MW (MSFD)* 

Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни води от 

населени места; Директива 

2006/7/ЕС) на Европейския 

парламент и на Съвета за 

управление качеството на водите 

за къпане; 

Общини 

 

49 52 Временна или постоянна забрана за ползване 

на определените зони за къпане 

 морски води Директива 2006/7/ЕС за 

управление качеството на водите 

за къпане; Закон за водите; 

Наредба 5 за управление 

качеството на водите за къпане 

Министерство на 

здравеопазването, РЗИ, 

 

50 53 Закриване на общинските депа за битови 

отпадъци, които не отговарят на нормативните 

изисквания 

Коментарна експертите по ЕО: Предлагаме 

мярката да отпадне след преформулиране на 

мярка 18/21, тъй като тогава тя обхваща всички 

KTM 29 морски води Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), 

Наредба за опазване на околната 

среда в морските води 

(НООСМВ), Рамкова Директива 

за управление на 

Общини 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

случаи на рискови депа за битови отпадъци. отпадъците,Закон за управление 

на отпадъците 

51 54 Разработване на методи за анализ на 

приоритетни вещества във води (за № 5, 7, 12, 

13, 19, 30 от Директива 2008/105 и на 

допълнените 11 ПВ ( от 33 до 44) от Директива 

2013/39/ЕК) 

 морски води Marine Strategy Framework 

Directive 2008/56/ЕО, Directive 

2013/39/ЕC; Рамкова директива за 

морска стратегия 2008/56/ЕО 

(РДМС),  

Директива 2013/39/ЕК 

МОСВ 

52 55 Разработване на методи за анализ на 

приоритетни вещества в седименти ( № 2, 5, 6, 

7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 и 30 от 

приложение 1 на Директива 2008/105/ЕК) 

ибиота -№№ 5, 15, 16, 17, 20, 28, 34, 35, 37, 43 

и 44 от приложение 1 на Директива 

2013/39/ЕК) 

 морски води Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС),  

Директива 2013/39/ЕК 

МОСВ 

53 56 Осигуряване на подходящо пречистване на 

отпадъчни води от населени места с под 2000 

е.ж. (изграждане на подходяща ПСОВ, 

включване към по-голяма ПСОВ,изграждане 

на влажна зона и др.) 

 морски води Директива 91/271/ЕЕС за 

пречистване на отпадъчни води от 

населени места; Директива 

2006/7/ЕС) на Европейския 

парламент и на Съвета за 

управление качеството на водите 

за къпане; Директива 79/923/ЕЕС 

за водите за развъждане на 

черупкови организми 

Общини 

54 57 Премахване на нерегламентирани сметища, 

които са причина за влошаване на състоянието 

на водите 

KTM 29 морски води Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), 

Наредба за опазване на околната 

среда в морските води 

(НООСМВ), Рамкова Директива 

за отпадъците, Закон за 

управление на отпадъците 

Общини 

55 58 Изпълнение на собствен мониторинг за KTM 31 морски води Рамкова директива за морска  
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

качеството на водите в акваторията 

 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), 

Наредба за опазване на околната 

среда в морските води (НООСМВ) 

56 59 Контрол, мониторинг и оценка на качеството 

на водите за къпане 

(МЗ – дублира се с мярка 32/35, поради което 

да отпадне) 

 

 морски води Директива 2006/7/ЕС за 

управление качеството на водите 

за къпане; Закон за водите; 

Наредба 5 за управление 

качеството на водите за къпане 

МЗ, РЗИ 

57 60 Определяне акваторията на пристанището; KTM 39 морски води  "Държавно предприятие 

Пристанищна инфраструктура 

http://www.bgports.bg/, 

Военноморски сили на България, 

http://www.navy.mod.bg/" 

58 61 Разработване и прилагане на инструкция и 

мерки за недопускане замърсяване на 

акваторията при товаро - разтоварни дейности; 

КТМ 29 

КТМ 31 

КТМ 32 

морски води Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), 

Наредба за опазване на околната 

среда в морските води 

(НООСМВ), Рамкова Директива 

за управление на отпадъците, 

Закон за управление на 

отпадъците, Наредба № 9 от 17 

октомври 2013 г. за изискванията 

за експлоатационна годност на 

пристанищата и 

специализираните пристанищни 

обекти (обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г.) 

Държавно предприятие 

пристанищна инфраструктура, 

http://www.bgports.bg/, 

 

59 62 Осъществяване на контрол по отношение на 

управлението на отпадъците в районите на 

рибарските селища 

KTM 29 морски води Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), 

Наредба за опазване на околната 

среда в морските води 

(НООСМВ), Рамкова Директива 

за управление на отпадъците, 

МОСВ, РИОСВ 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

Закон за управление на 

отпадъците 

60 63 Осъществяване на контрол на дейности по 

събиране и транспортиране на корабни и 

битови корабни отпадъци, включително 

отпадъчни води 

Коментар на експертите по ЕО:  

Дублира се с Мярка 19/22, поради което едната 

мярка може да отпадне 

КТМ 29 

КТМ 31 

КТМ 32 

морски води Директива 2000/59/ЕО, Наредба 

№ 15 от 2004 г. за предаване и 

приемане на отпадъци -резултат 

от корабоплавателна дейност, и на 

остатъци от корабни товари 

"Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията(www.marad.bg), 

Изпълнителна агенция Морска 

администрация" 

61 64 Осъществяване на контрол на замърсяването 

от кораби превозващи вредни вещества в 

опакован вид 

КТМ 29 

КТМ 31 

КТМ 32 

морски води Международна конвенция за 

предотвратяване на замърсяването 

от кораби (MARPOL 73/78) 

"Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията(www.marad.bg), 

Изпълнителна агенция Морска 

администрация 

62 65 Осъществяване на контрол на замърсяването 

от кораби превозващи течни вещества в 

наливно състояние 

КТМ 29 

КТМ 31 

КТМ 32 

морски води Международна конвенция за 

предотвратяване на замърсяването 

от кораби (MARPOL 73/78); 

"Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията(www.marad.bg), 

Изпълнителна агенция Морска 

администрация" 

63 66 Осъществяване на контрол по замърсяване с 

петролни продукти 

КТМ 29 

КТМ 31 

КТМ 32 

морски води Директива 2000/59/ЕО, Наредба 

№ 15 от 2004 г. за предаване и 

приемане на отпадъци -резултат 

от корабоплавателна дейност и на 

остатъци от корабни товари 

Международна конвенция 

запредотвратяване на 

замърсяването от кораби 

(MARPOL 73/78) 

"Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията(www.marad.bg), 

Изпълнителна агенция Морска 

администрация" 

64 67 Преразглеждане на издадените разрешителни с 

цел постигане на целите на водното тяло; 

(МОСВ - Преразглеждане на издадените 

разрешителни по реда на ЗВ, с цел постигане 

KTM 39 морски води Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), 

Стратегически план за действие за 

опазване на Черно море от 

МОСВ, БДЧР 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

на целите на водното тяло) 

 

замърсяване (BS SAP); 

Международна конвенция за 

контрол и управление на 

корабните баластни води и 

утайки; Регламент (ЕС) № 1143 / 

2014 на Европейския Парламент и 

на Съвета от 22 октомври 2014 г. 

относно предотвратяването и 

управлението на навлизането и 

разпространението на инвазивни 

чужди видове; Закон за рибарство 

и аквакултури 

65 68 Преразглеждане на програмата за собствен 

мониторинг на титуляри на разрешителни при 

констатирано влошаване на състоянието на 

водното тяло или при повишаване на 

концентрациите на замърсителите 

KTM 39 морски води Рамкова директива за морска 

стратегия 2008/56/ЕО (РДМС), 

Стратегически план за действие за 

опазване на Черно море от 

замърсяване (BS SAP); 

Международна конвенция за 

контрол и управление на 

корабните баластни води и 

утайки; Регламент (ЕС) № 1143 / 

2014 на Европейския Парламент и 

на Съвета от 22 октомври 2014 г. 

относно предотвратяването и 

управлението на навлизането и 

разпространението на инвазивни 

чужди видове; Закон за рибарство 

и аквакултури 

МОСВ, БДЧР 

66 69 Ограничаване на замърсяването на морските 

води чрез използване на подходящо 

оборудване при инцидентни разливи (скимъри, 

бонови заграждения и др.); 

KTM 15 морски води Директива 2004/35/ЕС, 

ЗМПВВППРБ 

Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията(www.marad.bg), 

Изпълнителна агенция Морска 
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№* №* Име на мярката Ключов 

тип 

мярка 

(КТМ) 

съгласно 

РДМС* 

Води, обвързани с 

прилагането на 

мярката: SW - 

повърхностни (РДВ), 

GW-подземни, MW -

морски (РДМС) 

Законодателство, свързано с 

изпълнението на мярката 

Отговорни институции за 

прилагането на мярката 

1 2 3 4 5 6 7 

администрация" 

*Забележка: Номерацията в първата колона на Съществуващите мерки е от публикувания списък на страницата на БДЧР 

(http://www.bsbd.org/bg/merki_13_rdms.html), а номерацията във втората колона е направена по пореден номер. 

В Таблицата с червени букви са записани предложения за промени на мерките от МТИТС и МЗХ, а под тях е записан Коментар на експертите по ЕО 

също с червени букви. 

 

 

 


